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➢ Segue atividades semana de “isolamento social”( 17 a 21 de agosto). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 
 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
Ensino Fundamental II, ( 6°ano ). 
 

Texto para a questão 1.  

 

Tomar vacina dói? 

 

Sim. Dói, mas é uma dor muito pequena se comparada ao trauma de uma internação 
por doenças que podem ser evitadas com a vacina. 

O ideal é que você esteja com seu bebê, principalmente no momento da 1ª vacina, já 
que ele se sentirá mais seguro no seu colo.  Se ficar difícil para você compartilhar com seu 
filho este momento, peça a um parente, vizinho, ou a uma pessoa de sua confiança para 
levá-lo ao Centro de Saúde mais perto de sua casa.  

 

(Disponível em: 
&lt;http://www.pbh.gov.br/smsa/biblioteca/saudedigital/dezembro/folder.html&gt) 

 
1. Para quem o texto acima foi escrito? Identifique um trecho que justifique sua resposta. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

Texto para as questões 2 e 3. 

 

Nasci 

 

Nasci na taba duma tribo tupinambá. Sei que foi numa meia-noite clara. Fazia luar. 
Minha mãe viu que eu era magro e feio. Ficou triste, mas não disse nada. Meu pai 
resmungou:  

— Filho fraco. Não presta para a guerra!  



Tomou-me então nos seus braços fortes e saiu caminhando comigo para as bandas 
do mar. Ia cantando uma canção triste. De vez em quando gemia.  

O mar apareceu na nossa frente: mole, grande, barulhento, cheio de rebrilhos. Meu 
pai parou. Olhou primeiro para mim, depois para as ondas...Não teve coragem. Voltou para 
a taba chorando. Minha mãe nos recebeu em silêncio.  

(VERÍSSIMO, Érico. Aventuras de Tibicuera.) 

 
2. No texto acima, o narrador é um personagem ou alguém de fora da história? Identifique 
um trecho que justifique sua resposta. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
3. O trecho “Ficou triste, mas não disse nada” faz referência a qual personagem? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Texto para a questão 4 
 
Belo Horizonte, 19 de maio de 2017.  
 
Dona Marília  
 

Como vão a senhora e o seu Paulo? Estou com muitas saudades. Quero agradecer pelo 
carinho e pela hospedagem. Foi muito bom conviver com sua família. Com o curso que fiz aí 
já arrumei um emprego no escritório do seu João. O salário não é muito, mas para começar 
está bom. Aqui estão todos bem. Dona Júlia manda lembranças. Um abraço a todos e um 
beijo grande para a senhora.  
Rejane 
 
 4. Esta carta foi escrita por:  
 
(A) Rejane.               (B) seu Paulo.              (C) dona Júlia.       (D) dona Marília 
 
Texto para a questão 5. 
 
 

Televisão 
 

Televisão é uma caixa de imagens que fazem barulho. Quando os adultos não querem 
ser incomodados, mandam as crianças ir assistir à televisão. O que eu gosto mais na 
televisão são os desenhos animados de bichos. 
Não gosto muito de programas infantis com gente fingindo de criança. Em vez de ficar 
olhando essa gente brincar de mentira, prefiro ir brincar de verdade com meus amigos e 
amigas. 

Também os doces que aparecem anunciados na televisão não têm gosto de coisa 
alguma, porque ninguém pode comer uma imagem. Já os doces que minha mãe faz, e que 
eu como todo dia, esses sim são gostosos. Conclusão: a vida fora da televisão é melhor do 
que dentro dela. 



(PAES, J. P. Televisão. In: Vejam como eu sei escrever.1. ed. São Paulo, Ática, 2001, p. 
26-27.) 

 
5. O trecho em que se percebe que o narrador é uma criança é: 
(A) “a vida fora da televisão é melhor do que dentro dela.” 
(B) “Em vez de ficar olhando essa gente brincar de mentira, prefiro ir brincar de verdade...” 
(C) “Quando os adultos não querem ser incomodados, mandam as crianças ir assistir à 
televisão.” 
(D) “Também os doces que aparecem anunciados na televisão não têm gosto de coisa 
alguma...” 
 

 

 
 


